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Nosso terreno, nossa luta!

J

á começou a grande
campanha que
pretende reunir mais
de 11 mil assinaturas,
visando a aquisição de um
terreno para a construção
do clube de lazer dos
trabalhadores do
comércio de Petrolina. A
campanha, encabeçada
pelo SINTCOPE, vem
mobilizando a categoria,
desde o início deste ano, e
já conseguiu adeptos
entre os vereadores da
Câmara Municipal e lideranças políticas do poder
executivo .
Segundo a presidente da entidade, Dilma Gomes, a
meta agora é a realização de uma audiência com o
prefeito de Petrolina, para entrega do abaixo-assinado,
deﬁnição do local do terreno e a oﬁcialização da
aquisição deste, que é hoje o maior objetivo dos
comerciários em Petrolina.
Ao falar da importância de um clube para a categoria,
Dilma Gomes lembrou também dos inúmeros
benefícios com o entretenimento, esporte e lazer dos

trabalhadores no
comércio. Estes, em
muitas ocasiões,
precisam alugar outras
estruturas para os eventos
do Sindicato, a exemplo
da comemoração do Dia
do Comerciário, que
reuniu mais de cinco mil
pessoas no último dia 21
de outubro.
A c a t eg o r i a , q u e n o
último levantamento feito
em 2010 totalizava 10 mil
comerciários, tem uma trajetória de lutas marcada por
muitas conquistas. Criado em 23 de novembro de
1991, o SINTCOPE adquiriu sede própria em 2012,
depois de 21 anos de muitos esforços e o empenho
pessoal de cada um dos comerciários e companheiros
das sucessivas diretorias do Sindicato. Em 2013, a sede
do SINTCOPE passou por uma ampla reforma e
climatização de vários espaços. A coleta de assinaturas
vem sendo feita através de visitas realizadas pelo
SINTCOPE às empresas. Receba de braços abertos
nosso Sindicato. Ele é o porta-voz das lutas e
conquistas de todos os comerciários.

Assistência Jurídica faz valer direitos dos comerciários
Para exercer plenamente a defesa dos direitos e
interesses dos comerciários de Petrolina, o
SINTCOPE possui um departamento jurídico forte,
combativo e com proﬁssional qualiﬁcado.
Oferecendo ao associado orientação e assistência, o
advogado Wendel Lopes atende todas as terças e
quintas-feiras das 17h30 às 19h, com orientações nas
áreas trabalhistas e previdenciárias. Outra função
importante do jurídico é atender as denúncias feitas
pelos comerciários que estão sendo lesados por maus
patrões.
Para se ter uma ideia da importância do
departamento jurídico, um comerciário não

sindicalizado, tem uma despesa com honorários de
advogados de 20% sobre a causa ganha, enquanto
que aquele comerciário sindicalizado não tem
qualquer custo além da sua mensalidade sindical (R$
14,48).
Desde sua criação, a assistência jurídica já vem
conquistando muitas vitórias com causas ganhas
pelos trabalhadores nas áreas de reintegração de
gestante, reversão de justa causa, reconhecimento de
horas extras, valores pagos ‘‘por fora’’, entre outras.
Estes ganhos sindicais garantem os direitos dos
trabalhadores, evitando prejuízos e que sejam
lesados pelos patrões.
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Convenção: SINTCOPE
conquista melhor piso da categoria
em Pernambuco
Depois de três rodadas de negociações que movimentaram o
auditório do Hotel do Grande Rio, em Petrolina, nos dias 4,6 e 9
de maio último, o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio de
Petrolina – SINTCOPE e o Sindicato do Comércio Varejista de
Petrolina – SINDILOJAS, aprovaram as cláusulas da Convenção
Coletiva de Trabalho 2014/2015.
Dentre os avanços conquistados pelos comerciários no
município, o SINTCOPE destaca a aprovação do Piso Salarial de
R$ 810,00 e o reajuste em 7% para quem ganha mais do que o piso
da categoria. Também ﬁcou acordado que as empresas vão pagar
as diferenças dos salários e reﬂexos relativos aos meses de março
e abril de 2014, até a quitação da folha de pagamento de junho de
2014. Outra conquista bastante comemorada pelos comerciários
foi o pagamento das diárias para quem viaja a serviço da empresa
nos valores de R$ 51,50 quando incluir pernoite e R$ 37,50 sem
pernoite.

Diretoria SINTCOPE

Filiado à Força Sindical, CNTC e FECONESTE

Dilma Gomes dos Reis
Presidente

Sérgio Gomes Lacerda
Vice-Presidente

Renato José de Amorim

Principais pontos acordados na
Convenção Coletiva de Trabalho
2014/2015:

Secretário Geral

Epson Pascoal da Costa
Tesoureiro
Cildarte Maria da Silva Sousa
Diretora
Rodrigo Lacerda Ramos
Diretor
José Luis Alves Cardoso
Diretor
Sérgio José de Castro
Diretor
Ediomar Gonçalves Gomes
Diretor
Simone Aparecida Belém Rodrigues
Diretora
Gerlon José Andrade dos Reis
Diretor
Amanda Emanuele R. de Araújo
Diretora (Suplente)
Eliene Barbosa Guimarães
Diretora (Suplente)
Reginaldo dos Santos Silva
Conselho Fiscal
Maycon Jeferson dos Santos
Conselho Fiscal
George Franklin dos Santos Ribeiro
Conselho Fiscal
Produção: Clas Comunicação & Marketing
Jornalista responsável: Carlos Laerte
DRT/PE-1781
Tiragem: 8 mil exemplares
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DATA BASE 1º DE MARÇO
Salário mínimo nacional
Piso salarial dos comerciários
Reajuste salarial p/ quem ganha mais q/ o piso

R$ 724,00
R$ 810,00

Domingos trabalhados

R$ 7%
R$ 27,00

Feriados trabalhados

R$ 27,00

Lanche

R$ 11,00

Horas extras dias normais
Horas extras domingos e feriados

R$ 50%

Adicional noturno
Diárias c/ pernoite

R$ 30%
R$ 51,50

Diárias s/ pernoite

R$ 37,50

Quebra de caixa15% de 810,00

R$ 121,50

R$ 100%

‘‘ É necessário abrir os olhos e perceber que as coisas
boas estão dentro de nós, onde os sentimentos
não precisam demotivos nem os desejos de razão’’
Gabriel Garcia Marques
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ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE
DO TRABALHADOR
O Departamento de
Saúde do SINTCOPE
oferece uma série de
benefícios para o
comerciário com a
realização de consultas e
exames em algumas
áreas, como Clínica
Médica, Ortopedia e
Otorrinolaringologia.
Foram feitos convênios
com a Apami e Clidonto
a ﬁm de oferecer
atendimento básico à
saúde do comerciário e
seu dependente. Para

Palavra da Presidente
Dilma Gomes

tanto, o trabalhador
deve ser associado há
pelo menos três meses e
estar em dia com suas
obrigações. Os
procedimentos são
agendados na sede do
Sindicato em toda
primeira segunda – feira
de cada mês para
consultas e exames; e
toda primeira e terceira
segunda-feira para
procedimentos
odontológicos, no
horário de 09h às 18h.

Comerciário, ﬁque atento ao calendário de feriados.
O funcionamento do comércio aos
domingos e feriados foi
estabelecido pela Lei 11.603 de
05/12/2007, com o objetivo de
atender à demanda da população e
aumentar o consumo. Com isso, a
Convenção Coletiva de Trabalho
ﬁrmada entre o SINTCOPE e o
SINDILOJAS garante benefícios
àqueles que trabalharem aos

domingos e feriados, como, por
exemplo, auxílio alimentação,
transporte e uma folga
compensatória pelo domingo
trabalhado, a ser concedida dentro
de sete dias.
Portanto, comerciário, guarde
bem estas datas e programe-se
para o trabalho. Fique atento ao
calendário abaixo.

Calendário de feriados municipais e nacionais 2014
01 de janeiro - Confraternização Universal
02/03 - Data Magna
03 e 04 de março – Feriados de tradição
18 de abril - Paixão de Cristo
21 de abril – Dia de Tiradentes

Quarta-feira (nacional)
Primeiro domingo de março (estadual)
(facultativos carnaval)
Sexta-feira Santa (municipal)
Segunda-feira (nacional)

01 de maio – Dia Mundial do Trabalho

Quinta-feira (nacional)

19 de junho – Corpus Christi

Quinta-feira (nacional)

24 de junho – São João
15 de agosto – Padroeira da cidade
07 de setembro – Independência do Brasil
21 de setembro – Aniversário da cidade
12 de outubro - Padroeira do Brasil
20 de outubro - Dia do Comerciário

Terça-feira (municipal–lei 2.361)
Sexta-feira (municipal)
Domingo (nacional)
Domingo (municipal)
Domingo (nacional)
3ª segunda -feira de outubro

(municipal exclusivo da categoria)

02 de novembro - Dia de Finados
15 de novembro – Proclamação da República
25 de dezembro – Natal

Presidente do
Sindicato dos
Trabalhadores do
Comércio de
Petrolina desde
2008, fui reeleita
em 2014. Sou
associada ao
sindicato desde
1998 e trabalho aqui desde 2007.
Ta m b é m s o u f u n c i o n á r i a d o
comércio na empresa Narciso
Enxovais.
Como dirigente sindical, tenho
tentado dar um novo rumo ao
Sindicato incorporando ideias de
c i d a d a n i a , é t i c a e i n ova ç ã o ,
a g r eg a n d o a o m ov i m e n t o a s
necessidades dos trabalhadores do
comércio.
Trabalho com ética pela inclusão e
justiça social. E acredito no diálogo
como uma ponte para o alcance dos
nossos objetivos. Somente assim
conquistamos o respeito da
categoria, conseguimos benefícios
para o trabalhador e mantemos os
direitos adquiridos.
Como o Sindicato representa uma
categoria de trabalhadores, o
diálogo é essencial para a nossa
relação. Por isso, devemos manter
uma comunicação transparente e
eﬁcaz para alcançarmos juntos os
nossos ideais de direitos e de
trabalho.
Você, comerciário, é o nosso foco.
Por isso precisamos estar sempre
juntos. E quando digo “nosso foco”,
quero dizer que trabalhamos com
aﬁnco para atender às suas
necessidades. E quero dizer ainda
que a nossa comunicação é de
extrema importância para que haja,
cada vez mais, transparência em
tudo que o Sindicato faz.
Faça sua parte. Fique sócio. Juntos,
somos mais fortes.

Domingo (nacional)
Sábado (nacional)
Quinta-feira (Nacional)

SINTCOPE
SINDICATO DOS TRABALHADORES
DO COMÉRCIO DE PETROLINA

03

Comerciário em Notícia

Julho/2014 Petrolina-PE

Sindicalização confere credibilidade ao
Sindicato e força à categoria
Um empregado sozinho não pode reivindicar seus
direitos trabalhistas e, tampouco, melhorar a relação
de trabalho com o patrão. É por isso que existem os
sindicatos e hoje eles não lutam apenas pelos
direitos trabalhistas e negociações salariais, mas
também pelo trabalho decente com saúde e
segurança, acesso ao ensino, moradia, lazer e muito
mais. A construção de sindicatos fortes depende da
participação dos trabalhadores associados. Para
isso se faz necessária a sindicalização. Para que
tenhamos um SINTCOPE representativo, legítimo e
democrático, venha para perto de nós. O
SINTCOPE conquista mais força e credibilidade
tendo mais associados.

Principais motivos para ser sindicalizado
01- Fortalecer a representatividade do sindicato
nas negociações;
02- Garantir mais força nas campanhas por
aumento de salário;
03- Adquirir direito de voto nas eleições e ajudar
nas decisões do sindicato;
04- Fortalecer a voz dos comerciários perante a
opinião pública;
05- Contribuir para avanços e conquistas;
06- Investir nas estruturas do sindicato;

07- Fortalecer a luta da classe trabalhadora e da
população excluída;
08- Garantir atendimento jurídico e participação em
ações coletivas;
09- Ganhar direito a assistência médica e
odontológica;
10- Garantir direito a assistência jurídica na área
trabalhista e previdenciária;
11- Como sócio você será mais um lutando pela
humanização, por melhores salários e condições de
trabalho.

SINDICALIZE-SE!
Para se associar ao SINTCOPE acesse o site, www.sintcopepetrolina.org.br,preencha a ﬁcha de
inscrição e envie pelo próprio site. Você tambem pode ir pessoalmente a nossa sede, situada na rua
Marechal Deodoro, 947, Centro, Petrolina-PE. A sindicalização não tem qualquer custo, e o
trabalhador sindicalizado paga apenas a mensalidade de R$ 14,48.

Contribuição Negocial
A Assembleia dos trabalhadores no comércio de
Petrolina, realizada no último dia 24 de janeiro,
aprovou a Contribuição Negocial da categoria, que
prevê um desconto de 02% na folha de pagamento de
cada empregado no próximo mês de agosto. O
desconto, destinado ao SINTCOPE para cobrir
despesas com a campanha salarial de 2014, será sobre
o valor do piso salarial da categoria.
O empregado que não concordar em contribuir com o
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valor a ser descontado, deve fazer, por escrito, um
documento se posicionando contra a Contribuição
Negocial. O documento deverá ser feito no
SINTCOPE (Rua Marechal Deodoro da Fonseca,
947 – Centro, Petrolina – PE), em horário
comercial, entre os dias 21 de julho e 9 de agosto
de 2014. Mais informações: (87) 3861-5876 Site:
w w w. s i n t c o p e p e t r o l i n a . o rg . b r o u
www.facebook.com/sindicato.dostrabalhadores.7

